INSTRUKCJA O KATECHUMENACIE
I PONOWNYM KATECHUMENACIE DOROSŁYCH
Katechumenat dorosłych
1. Diecezja Płocka, zachowując stałą praktykę dopuszczania dzieci do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego
wtajemniczenia, ustanawia instytucję katechumenatu dorosłych. Katechumenat dorosłych winien stać się stałą formą
duszpasterstwa. Jego celem jest doprowadzenie osób dorosłych do dojrzałej wiary (OCWD, 66; 2PSP, Liturgia Kościoła
po Soborze Watykańskim II, 17).
2. Katechumenat powinno poprzedzić ewangelizacyjne przepowiadanie tajemnicy Chrystusa, które pod wpływem Ducha
Świętego otwiera serca ludzi, czego owocem staje się świadome i wolne poszukiwanie Boga żywego.
3. Katechumenat dorosłych nie może ograniczać się jedynie do nauczenia na pamięć głównych prawd wiary i zasad
moralnego postępowania, ale ma prowadzić katechumena do spotkania i nawiązania relacji z Jezusem Chrystusem oraz
do osobistego wyznania wiary i zgodnego z nią życia.
4. Wtajemniczenie chrześcijańskie katechumenów winno dokonywać się stopniowo w społeczności wiernych. Wskazane
jest, aby to przygotowanie normalnie trwało od 2 do 3 lat; nawet w nadzwyczajnych sytuacjach nie powinno trwać krócej, niż
jeden rok (por. OCWD 98).
5. Program katechumenatu musi uwzględniać stopień duchowego rozwoju kandydata do przyjęcia sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego.
6. W formacji katechumenalnej zawsze należy stosować księgę liturgiczną Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia
Dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, zachowując okresy poszukiwania i dojrzewania oraz kolejne stopnie
katechumenatu (por. OCWD, 6-7). Poszczególnym stopniom i okresom katechumenatu towarzyszą stosowne obrzędy.
7. Zaleca się usilnie, aby – jeśli to możliwe – sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych sprawować
w Wigilię Paschalną (por. OCWD 49).
8. Przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego – obok formacji we
wspólnocie parafialnej kandydatów – dokonuje się w utworzonych przez Biskupa Płockiego diecezjalnych ośrodkach
katechumenatu dorosłych, prowadzonych przez prezbiterów mianowanych przez Biskupa Płockiego i wspieranych przez
wspólnotę ewangelizacyjną posiadającą stosowną misję kanoniczną (por. OCWD 44).

Ponowny katechumenat dorosłych
9. Duszpasterstwo dorosłych osób, ochrzczonych jako dzieci, które jednak nie otrzymały odpowiedniego wychowania
religijnego i pogłębienia w wierze, powinno – z uwzględnieniem przyjętego przez nie sakramentu chrztu – zawierać
elementy katechumenatu dorosłych, o których mowa w punktach 3-8 niniejszej instrukcji. Dotyczy to w szczególności
dorosłych, którzy zostali kiedyś ochrzczeni, ale nie przeżyli pogłębienia w wierze lub ich wiara osłabła, albo stracili ją
całkowicie, a teraz pragną przyjąć bierzmowanie i Eucharystię, lub zawrzeć sakrament małżeństwa (por. OCWD 295-305).

Inne wskazania
10. Przyjęcie osób ważnie ochrzczonych w innej wspólnocie kościelnej, odłączonej od Kościoła Katolickiego, do pełnej
wspólnoty z Kościołem Katolickim dokonuje się zgodnie z normami zawartymi w dodatku do Obrzędów Chrześcijańskiego
Wtajemniczenia Dorosłych dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich (por. OCWD, s. 193-203).
11. Chrzest dzieci wymaga katechumenatu pochrzcielnego (por. KKK. 1231; 2PSP, Liturgia Kościoła po Soborze
Watykańskim II, 18). Nie wystarczy praktyka samego tylko przekazywania i sprawdzania wiadomości religijnych
w przygotowaniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do przyjmowania kolejnych sakramentów świętych. Konieczne jest
autentyczne wtajemniczenie chrześcijańskie, dokonujące się zarówno w rodzinie, jak i poprzez katechumenat we wspólnocie
Kościoła (por. 2PSP, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, 61).
12. W formacji katechumenalnej, zarówno przedchrzcielnej jak i pochrzcielnej, ważne jest, aby katecheza szkolna
stanowiła nie tylko przekaz wiedzy religijnej i wskazań moralnych, ale prowadziła do żywej relacji z Bogiem. Celem
katechezy nie może być tylko realizacja programu katechetycznego, ale głęboka wiara katechizowanych w Jezusa Chrystusa.
13. Katechizacja i duszpasterstwo dzieci, które w okresie dzieciństwa nie zostały ochrzczone, a osiągnęły już wiek
katechizacyjny, winny także zawierać elementy, o których mowa w punktach 3-8 niniejszej instrukcji.
14. Katechumenat z jego istotnymi treściami i elementami powinien być stale obecny w świadomości i konkretnych
działaniach Wydziału Duszpasterskiego i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Cele, specyfikę i sposób
realizowania katechumenatu w duszpasterstwie powinno uwzględniać także przygotowanie do kapłaństwa, realizowane
w Wyższym Seminarium Duchownym.

